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27 februari 2022 

 Deze zondag een bemoedigende bloemengroet, samen met 
onze hartelijke groeten, voor  
- mevr. M. de Jong-Bloemendal 
- mevr. E. van Ginkel 

 Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt 
u zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger cq activiteit 

 Vanmiddag  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Sieb Lanser 

Zondag 6 maart  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 13 maart 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 10.00 uur TienerDienst in de Paaskerk 

Zondag 20 maart  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 
 

Contact Kruiskerk 
Wilt u iets doorgeven aan de kerk, heeft u een andere vraag over kerk, pastoraat 
of heeft u hulp nodig: Bel met Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67 of stuur een email 
naar contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Bloemengroet 
Kent u iemand, die voor een bloemengroet in aanmerking komt? Stuur dan een 
email naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel met Nel van den Muijsenberg 
020 645 29 87. 
 

Kopij voor Kruispuntjes 
Tot dinsdagavond 18.00 uur kunt u kopij voor de Kruispuntjes inleveren via email 
mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl of via Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67. 
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Mededelingen 
 

Corona-beperkingen:  
alle voor kerkdiensten geldende beperkingen zijn met ingang van zondag 27 
februari ingetrokken. Dus geen mondkapjes meer, geen verplichte 1,5 meter 
afstand meer en aanmelden is niet meer nodig. Ook is er na de dienst weer 
ontmoeting met koffie mogelijk. Er zijn 2 plaatsen waar koffie wordt geschonken: 
in de Pauluszaal voor mensen die graag willen zitten, en achterin de kerkzaal voor 
anderen. 
Op advies van de PKN houden we wel een gedeelte van de zitplaatsen 
gereserveerd voor mensen, die toch onderling afstand willen bewaren. Daartoe 
zijn de voorste rijen van het linker vak (bij de vleugel) gereserveerd. De 
betreffende banken zijn gemarkeerd met zitkussentjes. 
 

Dank 
Hartelijke dank voor de bloemen uit de dienst, die door Han Jongeneel zijn 
gebracht, prachtige bos het doet ons goed  
Groet Wouter en Leni Kieft. 
 

Paasgroetenaktie 
Deze zondag is de laatste gelegenheid om kaarten aan te schaffen die, als 
Paasgroet, verstuurd zullen worden naar gedetineerden in Nederland. Dit, om hen 
te bemoedigen en te laten merken dat ze niet vergeten worden. De kaarten zijn 
achter in de kerk verkrijgbaar bij één van de diakenen. Prijs per stuk is 2 euro. U 
kunt het bedrag – graag gepast - contant betalen of overmaken naar 
bankrekeningnummer NL74 RABO 0373 7360 37 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De postzegels worden verzorgd door de 
diaconie. De beschreven kaarten graag uiterlijk 6 maart inleveren. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat Riet van Dijk ons namens de 
Kruiskerkgemeente bracht. 
Met vriendelijke groet, Ton en Martine Kotterer 
 

Muzikale vesper 
Vanmiddag is er een muzikale vesper, waarin een cantate en een Magnificat uit de 
barok worden uitgevoerd. Voor het eerst sinds een half jaar is er onbeperkt 
toegang, dus iedereen is welkom. 
Van Dietrich Buxtehude zal de koraalcantate Erhalt uns Herr, bei deinem Wort 
klinken. Van oorsprong stamt de hymne waarop de cantate gebaseerd is uit de tijd 
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van Luther, maar in de loop der eeuwen zijn er meerdere keren strofen aan 
toegevoegd. 
In de loop der eeuwen is duizenden keren het Magnificat, Maria’s loflied uit Lucas 
1, op muziek gezet. In deze vesper wordt de compositie uitgevoerd die Johann 
Pachelbel rond 1700 schreef. 
Beide koorwerken worden uitgevoerd door het koor Linguae atque Cordis, dat 
begeleid wordt door een klein instrumentaal barokensemble. Bert ’t Hart heeft de 
muzikale leiding, Henk Trommel is organist en ds. Sieb Lanser is de liturg. 
Aanvang 16.30 uur, duur circa een uur. 
De entree is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te bestrijden. U 
kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008 0729 24 van de 
Commissie Cantatediensten. 
 

Bedankt 
Beste mensen, 
Ik was zeer verrast toen Jeike mij zondag j.l. een  mooi boeket bloemen kwam 
brengen namens de Kruiskerkgemeente. Heel hartelijk dank! 
We zijn toen nog een kopje koffie gaan drinken in het Amsterdamse Bos. Heel 
gezellig! 
Hartelijke groet van Gerrie Koppe-Reijna 
 

Veertigdagentijdkalender 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen(vanaf 2 maart). 'Alles komt goed?!' is het 
thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te 
geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons 
daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goed komt. 
Achter in de kerk liggen enkele papieren exemplaren. U kunt ook dagelijks 
vanaf 2 maart de online-versie bekijken door aanmelding bij 
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de Kruiskerk die mij, ondanks het 
slechte weer, werden gebracht door Han Jongeneel 
Mijn dag fleurde er helemaal van op! 
Groet van Adrie Kroon. 


